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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

OПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА 

 Бр. 05/14  
 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

На основу члана 2.12. тачка 6. Изборног 

закона Босне и Херцеговине („Службени гласник 

Босне и Херцеговине“, број:23/01, 7702, 20/02, 

25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 

24/06, 32/07, 33/08, 37/08,32/10, 18/13 и 7/14) и 

члана 56. Статута општине Костајница  („Службени 

гласник општине Костајница“, број:12/05 и 1/07), 

Скупштина општине Костајница на сједници 

одржаној дана 29.05.2014. године донијела је: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу Општинске изборне комисије 

Костајница 

 

Члан 1. 

Скупштина општине Костајница разрјешава 

Општинску изборну комисију Костајница због 

истека мандата у саставу: 

 

1. Свјетлана Бајалица, предсједник 

2. Тања Деветак , члан 

3. Мурис Кулаглић, члан 

 

Члан 2. 

Ово Рјешење ступа на снагу даном 

добијања сагласности од Централне изборне 

комисије Босне и Херцеговине и објавиће се у 

„Службеном гласнику општине Костајница“. 

 

 

Број:01-022-63/14. ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум:29.05.2014. Жељко Чекић,мр.инж.ср. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

На основу члана 2.12. тачка 5. Изборног 

закона Босне и Херцеговине („Службени гласник 

Босне и Херцеговине“, број:23/01, 7702, 20/02, 

25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 

24/06, 32/07, 33/08, 37/08,32/10, 18/13 и 7/14), а 

везано за Упутство о утврђивању квалификација, 

броја и именовању чланова изборне комисије 

основне изборне јединице у Босни и Херцеговини 

(„Службени гласник Босне и Херцеговине“, 

број:9/10, 37/10 и 74/11) и члана 56. Статута 

општине Костајница  („Службени гласник општине 

Костајница“, број:12/05 и 1/07), Скупштина 

општине Костајница на сједници одржаној дана 

29.05. 2014. године донијела је: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Општинске изборне комисије 

Костајница 

 

Члан 1. 

Именује се Општинска изборна комисија 

Костајница на мандатни период од седам година у 

саставу: 

 

1. Свјетлана Бајалица, предсједник 

2. Мурис Кулаглић, члан 

3. Сања Вранешевић, члан 

 

Члан 2. 

Ово Рјешење ступа на снагу даном 

добијања сагласности од Централне изборне 

комисије Босне и Херцеговине и објавиће се у 

„Службеном гласнику општине Костајница“. 

 

Број:01-022-64/14. ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум:29.05.2014. Жељко Чекић,мр.инж.ср. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

На основу члана 37. и 40. Закона о уређењу 

простора и грађењу (''Сл.гл. Републике Српске '' 

број 40/13) и члана 56. Статута Општине 

Костајница(Сл.гласник Општине Костајница, бр. 

12/05 и 01/07), Скупштина општине Костајница је, 

на сједници одржаној 29.05.2014.године, донијела 

 

О Д Л У К У 

измјени и допуни Одлуке о изради плана 

парцелације за изградњу обилазнице – 

измјештање дијела трасе магистралног пута 

М14 (Костајница-Козарска Дубица) кроз 

Републику Српску, општина Костајница  

број 01-022-40/14 од 28.03.2014. године 

 

I 

Тачка  IV  Oдлуке о изради плана парцелације 

за изградњу обилазнице – измјештање дијела  
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трасе магистралног пута М14 (Костајница-Козарска 

Дубица) кроз Републику Српску, општина  

Костајница број 01-022-40/14 од 28.03.2014. године 

мијења се и гласи: 

„С обзиром на то да ће се План радити по  

редовној процедури  формира се  Савјет 

Плана у следећем саставу:  

1. Тања Деветак, дипл.прав. 

2. Љубиша Бошчанин, дипл.инг.грађ. 

3. Зоран Кос, дипл.ек. 

4. Славка Вујасин, прав. 

5. Мирсад Ковачевић, грађевински пословођа 

 

Нацрт плана се израђује у року од 60 дана од 

закључења уговора о изради Плана и испуњења 

услова који уговором буду одређени. 

Јавни увид у нацрт документа просторног 

уређења траје 30 дана од дана  излагања документа 

на јавни увид (уважавајући период по претходној 

одлуци). 

Приједлог Плана утврдиће носилац припреме 

Плана и Начeлник у року од 30 дана од дана 

одржавања јавне расправе из члана 48.став 5. 

Закона о уређењу простора и грађењу (''Сл.гл. 

Републике Српске '' број 40/13 ).“ 

 

II 

Тачка  V  се мијења и гласи: 

„Садржај Плана начелно одређен  је чланом 

37. Закона о уређењу простора и грађења 

(''Сл.гл. Републике Српске'' број 40/13).“ 
 

III 

Тачка  VI се мијења и гласи: 

„На приједлог носиоца припреме Плана, 

Скупштина општине утврђује нацрт Плана и 

мјесто, вријеме и начин његовог излагања на 

јавни увид. 

Нацрт Плана ставиће се на јавни увид у 

трајању од 30 дана, у просторијама носиоца 

припреме и носиоца израде Плана и  у објекту 

кина „Козара“. 

О мјесту , времену и начину излагања 

нацрта Плана на јавни увид јавност ће се 

обавјестити огласом објављеним у средствима 

јавног информисања осам дана прије почетка 

јавног увида. 

Носилац израде обавезан је да размотри све 

примједбе, приједлоге и мишљења који су 

достављени током јавног увида и да прије 

утврђивања приједлога Плана о њима заузме 

свој став који у писаној форми доставља 

носиоцу припреме Плана и лицима која су 

доставила своје приједлоге, примједбе и 

мишљења. 

Став носиоца израде Плана о примједбама, 

приједлозима и мишљењима разматра се на 

јавној расправи. У складу са закључцима 

утврђеним на стручној расправи, одржаној у 

складу са одредбама чл. 48. Закона о уређењу 

простора и грађењу, носилац припреме Плана и 

Начелник општине утврдиће приједлог Плана и 

доставити га Скупштини општине на усвајање. 

За израду Плана дефинишу се сљедеће 

смјернице: 

� План израдити у складу са одредбама 

Закона о уређењу простора и грађења, 

Правилника о изради и доношењу 

докумената просторног уређења по 

скраћеном поступку, те  другим прописима 

из посебних области релевантних за 

планирање и  уређење простора (саобраћај, 

снабдијевање водом и енергијом, 

телекомуникације, заштита од природних 

непогода и техничких инцидената, заштита 

ваздуха, воде, тла, природних вриједности, 

културних добара, пољопривредног и 

шумског земљишта и других елемената 

животне средине и др.); 

� приликом израде Плана потребно је водити 

рачуна о јавном интересу и општим и 

посебним циљевима просторног развоја; 

� носилац израде обавезан је обезбиједити 

усаглашеност Плана у току његове израде 

са документом просторног уређења 

сусједног подручја, документом просторног 

уређења ширег подручја, односно да је у 

сагласности са важећим планским 

документом најближег претходног нивоа.“ 

 

VI 

Остале тачке Одлуке остају на снази. 

Усвајањем ове Одлуке предвиђени скраћени 

поступак се претвара у редовни, те се све 

проведене радње по скраћеном поступку усклађују 

са редовним поступком.  

 

VII 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у ''Службеном гласнику  Општине 

Костајница“. 

 

 

Број:01-022-62/14 ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум: 29.05.2014. Жељко Чекић, мр.инж.ср. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

На основу члана 348. Закона о стварним 

правима („Службени гласник Републике Српске“ 

бр.124/08, 58/09 и 95/11), члана  30. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, бр.101/04, 42/05, 118/05 и 

98/13), члана 5. Правилника о поступку јавног 

конкурса за располагање непокретностима у 
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својини Републике Српске и јединица локалне 

самоуправе („Службени гласник Републике 

Српске“, број:20/12) и члана 56. Статута општине 

Костајница („Службени гласник општине 

Костајница“ бр.12/05 и 1/07), Скупштина општине 

Костајница је дана 03.06.2014.године, донијела 

 

О Д Л У К У 

о начину и условима продаје станова у роох-бау 

систему путем лицитације 

 

I 

Овом Одлуком се регулише начин и услови 

продаје станoвa у роох-бау систему по тржишној 

цијени у поступку усменог јавног  надметања-

лицитације у  Костајници. 

 

II 

Поступком лицитације приступиће се продаји 

два (2) стана у роох-бау систему, који се налазe у 

поткровљу зграде Светосавска 21а), Костајница, 

сваки појединачно укупне површине 103,00 м
2
. 

 

III 

Продаја непокретности проводи се путем  

усмене лицитације у складу са одредбама  

Правилника о поступку јавног конкурса за 

располагање непокретностима у својини Републике 

Српске и јединица локалне самоуправе („Службени 

гласник Републике Српске“, број. 20/12). 

 

IV 

Оглас о продаји непокретности из члана 2. ове 

Одлуке објављује се у дневном листу „Блиц“, ЈП 

„Радио Костајница“ са п.о., огласној табли и web  

страници општине Костајница, и то најкасније 15 

дана прије дана одређеног за дан лицитације. 

 

V 

Оглас о лицитацији садржи: 

а)податке о власнику, 

б)податке о непокретности које су предмет 

продаје (власничко и посједовано стање, копија 

катастарског плана и одговарајућа урбанистичка 

документација, односно други подаци) 

в)почетну продајну цијену непокретности, 

која не може бити нижа од тржишне вриједности, 

г)начин полагања кауције, 

д)начин и услове плаћања купопродајне 

цијене, 

ђ)вријеме и начин предаје непокретности у 

посјед купцу, 

е)дан,час и мјесто одржавања лицитације и 

ж)вријеме и начин разгледања непокретности 

која је предмет лицитације и увида у документацију 

о непокретности. 

 

VI 

Почетна продајна цијена из тачке II ове 

Одлуке износи 160,00 КМ/м
2
 (словима:стотину 

шездесетконвертибилнихмарака и 00/100 

пфенинга).  

 

VII 
Овлашћује се Начелник општине Костајница 

да по окончању лицитационог поступка са 

најповољнијим понуђачем закључи Уговор о 

купопродаји, а по прибављеном мишљењу 

Замјеника Правобраниоца Републике Српске са 

сједиштем у Приједору.  

 

VIII 

Трошкове израде нотарске исправе  и 

трошкове уписа права својине у јавним 

евиденцијама непокретности сноси купац. 

 

IX 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

oбјављивања у „Службеном гласнику општине 

Костајница“. 

 

Број:01-022-65/14 ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум:03.06.2014. Жељко Чекић, мр.инж.ср. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

На основу члана 11. Правилника о поступку 

јавног конкурса за располагање непокретностима у 

својини Републике Српске и јединица локалне 

самоуправе („Службени гласник Републике 

Српске“, број 20/12) и члана 56. Статута општине 

Костајница („Службени гласник општине 

Костајница“, број:12/05 и 1/07) Скупштина 

општине на сједници одржаној дана 03.06.2014. 

донијела је: 

 

О Д Л У К У 

 

I 

Именује се Комисија за провођење поступка 

продаје станова у роох-бау систему по тржишној 

цијени у поступку усменог јавног  надметања-

лицитације у  Костајници, у слиједећем саставу: 

 

1. Александар Пашић- предсједник, 

2. Горан Милијевић-члан, 

3. Мирсад Ковачевић - члан 

 

За секретара комисије именује се Славка Вујасин. 

 

II 

Задатак именоване комисије је да након 

затварања Јавног огласа за продају станова у роох-

бау систему по тржишној цијени у поступку 



Број 05    11.06.2014.   Службени гласник општине Костајница 4 

 

усменог јавног  надметања-лицитације у граду 

Костајница проведе поступак продаје у складу са  

Правилником о поступку јавног конкурса за 

располагање непокретностима у својини Републике 

Српске и јединица локалне самоуправе („Службени 

гласник Републике Српске“, број 20/12). 

 

III 

Именују се замјеници Комисије за провођење 

поступка продаје станова у роох-бау систему по 

тржишној цијени у поступку усменог јавног  

надметања-лицитације у  граду Костајница, у 

слиједећем саставу: 

 

1. Хаседа Суљановић - замјеник 

предсједника,  

1. Зоран Кос– замјеник члана, 

2. Љубиша Бошчанин– замјеник члана. 

 

IV 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објаве у „Службеном гласнику општине 

Костајница“. 

 

Број:01-022-66/14 ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум:03.06.2014. Жељко Чекић, мр.инж.ср. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

На основу члана 348. Закона о стварним 

правима („Службени гласник Републике Српске“ 

бр.124/08,58/09 и 95/11), члана  30. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“ бр.101/04, 42/05 и 118/05), 

члана 5. Правилника о поступку јавног конкурса за 

располагање непокретностима у својини Републике 

Српске и јединица локалне самоуправе („Службени 

гласник Републике Српске“, број 20/12) и члана 56. 

Статута општине Костајница („Службени гласник 

општине Костајница“, бр.12/05 и 1/07), Скупштина 

општине Костајница је дана 03.06.2014. године, 

донијела, 

О Д Л У К У 

о  начину и условима продаје неизграђеног 

градског грађевинског земљишта путем 

лицитације 

 

I 

Овом Одлуком се регулише начин и услови 

продаје неизграђеног градског грађевинског 

земљишта физичким и правним лицима ради 

изградње трајних грађевина по тржишној цијени у 

поступку усменог јавног  надметања-лицитације у 

насељеном мјесту  Тавија и Бубњарица, те продаја 

земљишта у Костајници, улица Петра Боројевића и 

Меше Селимовића. 

II 

Поступком лицитације приступиће се продаји 

слиједећег неизграђеног градског грађевинског 

земљишта, опремљено инфраструктуром: 

а)Грађевинске парцеле на локацији Тавија: 

1. Парцела број 2 к.ч.326/4,површине 585 м
2 

,уписана у ПЛ 103/76 КО Тавија,а која по старом 

премјеру одговора к.ч.648/29,површине 585 м
2 

, 

уписана у з.к. уложак број 998 КО Костајница; 

2. Парцела број 3 к.ч.324/3,површине 600 м
2 

,уписана у ПЛ 103/76 КО Тавија,а која по старом 

премјеру одговора к.ч.648/31,површине 600 м
2 

,уписана у з.к. уложак број 1005 КО Костајница; 

3. Парцела број 4 к.ч.326/14,површине 540 м
2 

,уписана у ПЛ 103/76 КО Тавија,а која по старом 

премјеру одговора к.ч.648/32,површине 540 м
2 

,уписана у з.к. уложак број 871 КО Костајница; 

4. Парцела број 5-к.ч.326/12,површине 540 м
2 

,уписана у ПЛ 103/76 КО Тавија,а која по старом 

премјеру одговора к.ч.648/34,површине 540 м
2 

,уписана у з.к. уложак број 981 КО Костајница; 

 

б)Грађевинске парцеле на локацији 

Бубњарица: 

1. Парцела број 27-к.ч.1101/22,површине 525 

м
2 
,уписана у ПЛ 311  КО Kостајница;  

2. Парцела број 28-к.ч.1101/21,површине 525 

м
2 
,уписана у ПЛ 311  КО Kостајница;  

3. Парцела број 29-к.ч.1101/20,површине 525 

м
2 
,уписана у ПЛ 311  КО Kостајница;  

4. Парцела број 30-к.ч.1101/19,површине 525 

м
2 
,уписана у ПЛ 311  КО Kостајница;  

5. Парцела број 31-к.ч.1101/18,површине 525 

м
2 
,уписана у ПЛ 311  КО Kостајница;  

6. Парцела број 32-к.ч.1101/17,површине 525 

м
2 
,уписана у ПЛ 311  КО Kостајница; 

7. Парцела број 33-к.ч.1101/16,површине 525 

м
2 
,уписана у ПЛ 311  КО Kостајница; 

8. Парцела број 34-к.ч.1101/15,површине 525 

м
2 
,уписана у ПЛ 311  КО Kостајница; 

9. Парцела број 36-к.ч.1101/13,површине 525 

м
2 
,уписана у ПЛ 311  КО Kостајница; 

10. Парцела број 37-к.ч.1101/32,површине 519 

м
2 
,уписана у ПЛ 311  КО Kостајница; 

11. Парцела број 39-к.ч.1101/30,површине 525 

м
2 
,уписана у ПЛ 311  КО Kостајница; 

12. Парцела број 40-к.ч.1101/29,површине 525 

м
2 
,уписана у ПЛ 311  КО Kостајница; 

13. Парцела број 41-к.ч.1101/9,површине   400 

м
2 
,уписана у ПЛ 311  КО Kостајница; 

14. Парцела број 43-к.ч.1101/27,површине 525 

м
2 
,уписана у ПЛ 311  КО Kостајница; 

15. Парцела број 44-к.ч.1101/26,површине 525 

м
2 
,уписана у ПЛ 311  КО Kостајница; 

16. Парцела број 46-к.ч.1101/10,површине 525 

м
2 
,уписана у ПЛ 311  КО Kостајница; 

 

в)Грађевинска парцела у улици Меше 

Селимовића (Урије): 
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1. Парцела број 48-к.ч.1046/11,површине 355 

м
2 

, КО Kостајница, а која по старом премјеру 

одговора к.ч.392/35,површине 355 м
2 

,уписана у з.к. 

уложак број 391 КО Костајница; 

 

Поступком лицитације приступиће се 

продаји слиједећег земљишта: 

1. Парцела број 1-к.ч. 728/11 ,површине 502 

м
2 

, КО Костајница, а која по старом премјеру  

одговора к.ч.450/16,површине 502 м
2 

,уписана у з.к. 

уложак број 1353, КО Костајница. 

 

III 

Продаја непокретности проводи се путем 

усмене лицитације у складу са одредбама  

Правилника о поступку јавног конкурса за 

располагање непокретностима у својини Републике 

Српске и јединица локалне самоуправе („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 20/12). 

 

IV 

Оглас о продаји непокретности из члана 2. ове 

Одлуке објављује се у дневном листу „Блиц“, ЈП 

„Центар за спорт, туризам, информисање, културу 

и образовање“д.о.о. Костајница, огласној табли и 

web страници општине Костајница, и то најкасније 

15 дана прије дана одређеног за дан лицитације. 

 

V 

Оглас о лицитацији садржи: 

а) податке о власнику, 

б)податке о непокретности које су предмет 

продаје (власничко и посједовно стање,копија 

катастарског плана и одговарајућа урбанистичка 

документација, односно други подаци) 

в)почетну продајну цијену непокретности, 

која не може бити нижа од тржишне вриједности 

г)начин полагања кауције, 

д)начин и услове плаћања купопродајне цијене 

ђ)вријеме и начин предаје непокретности у 

посјед купцу, 

е)дан,час и мјесто одржавања лицитације и 

ж)вријеме и начин разгледања непокретности 

која је предмет лицитације и увида у документацију 

о непокретности. 

 

VI 

Почетна продајна цијена из тачке II ове 

Одлуке износи 3,00 КМ/м
2
 (словима: 

триконвертибилнемарке и 00/100 пфенинга).  

 

VII 
Овлашћује се Начелник општине Костајница 

да по окончању лицитационог поступка са 

најповољнијим понуђачем закључи Уговор о 

купопродаји, а по прибављеном мишљењу 

Замјеника Правобраниоца Републике Српске са 

сједиштем у Приједору.  

 

VIII 
Купац  градског грађевинског земљишта је 

дужан да у року од једне године од дана закључења 

купопродајног уговора, односно нотарске исправе, 

затражи издавање рјешења о одобрењу градње 

објекта, а у року од двије године од дана 

закључења купопродајног уговора започне градњу 

предвиђеног објекта. 

 

IX 

Поред купопродајног уговора купац је дужан 

да са Општином Костајница закључи уговор о 

међусобним правима и обавезама којим се 

дефинишу обим и рокови минималног опремања 

земљишта основном инфраструктуром, као и 

рокови изградње објекта предвиђене намјене.  

 

X 

Трошкове израде нотарске исправе  и 

трошкове уписа права својине у јавним 

евиденцијама непокретности сноси купац. 

XI 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Костајница“. 

 

Број:01-022-67/14 ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум:03.06.2014 Жељко Чекић, мр.инж.ср. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

На основу члана 11. Правилника о поступку 

јавног конкурса за располагање непокретностима у 

својини Републике Српске и јединица локалне 

самоуправе („Службени гласник Републике 

Српске“, број:20/12), члан 3. Одлуке о 

грађевинском земљишту („Службени гласник 

општине Костајница“, број: 3/13) и члана 56. 

Статута општине Костајница („Службени гласник 

општине Костајница“, број:12/05 и 1/07) 

Скупштина општине на сједници одржаној дана 

03.06.2014. донијела је: 

 

О Д Л У К У 

 

I 

Именује се Комисија за провођење поступка 

продаје неизграђеног градског грађевинског 

земљишта поступком усменог јавног надметања-

лицитацијом, у слиједећем саставу: 

 

4. Александар Пашић- предсједник, 

5. Љубиша  Бошчанин-члан, 

6. Мирсад Ковачевић- члан 
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За секретара комисије именује се Славка 

Вујасин. 

 

II 

Задатак именоване комисије је да након 

затварања Јавног огласа за продају неизграђеног 

градског грађевинског земљишта путем лицитације 

проведе поступак продаје у складу са Одлуком о 

грађевинском земљишту („Службени гласник 

општине Костајница“, број: 3/13) и Правилника о 

поступку јавног конкурса за располагање 

непокретностима у својини Републике Српске и 

јединица локалне самоуправе („Службени гласник 

Републике Српске“, број :20/12). 

 

III 

Именују се замјеници Комисије за провођење 

поступка продаје неизграђеног градског 

грађевинског земљишта поступком усменог јавног 

надметања- лицитацијом, у слиједећем саставу: 

 

3. Тања Деветак - замјеник предсједника,  

4. Мирјана Костадиновић - замјеник члана, 

5. Дамир Шевић - замјеник члана. 

 

IV 

Комисија из члана 1. и члана 3. ове Одлуке се 

именује на период од једне године, а као стално 

тијело које проводи сваки поступак продаје 

неизграђеног градског грађевинског земљишта. 

 

V 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да 

важи Одлука, број:01-013-238/12 од 10.05.2013. 

године. 

 

VI 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објаве у „Службеном гласнику општине 

Костајница“. 

 

Број:01-022-68/14 ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум:03.06.2014. Жељко Чекић, мр.инж.ср. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

На основу члана 142. Закона о уређењу 

простора и грађењу („Службени гласник РС“, број: 

44/13), те члана 56. Статута општине Костајница 

(„Службени гласник општине Костајница“, број: 

12/05 и 01/07) Скупштина општине на сједници 

одржаној 03.06.2014. године, доноси 

 

О Д Л У К У 

о надокнадама за стручно вршење техничких 

прегледа изграђених објеката и давања Рјешења 

о одобрењу за употребу објеката које врши 

Одјељење за општу управу  

 

I 

На основу захтјева за издавање рјешења за 

употребу од стране инвеститора, односно извођача 

радова (члан 141. Закона о уређењу простора), 

начелник Одјељења формира комисију за технички 

преглед објеката сходно члану 142. Закона о 

уређењу простора. 

 

II 

Начелник Одјељења формира комисију од 

најмање три члана грађевинске, архитектонске и 

електротехничке струке, а према потреби и 

машинске, односно струке из области 

противпожарне заштите. 

 

III 

Комисија за технички преглед је обавезна, 

након извршеног техничког прегледа, саставити 

извјештај о техничком прегледу (сходно члану 145. 

Закона о просторном уређењу). 

 

IV 

Начелник Одјељења за општу управу утврђују 

надокнаду за рад комисије и надокнаду за рад 

одјељења, а у оквиру следећих износа с обзиром на 

врсту, величину, инвестициону вриједност и 

друштвени значај објекта: 

а)За објекте за индивидуално становање до 

100 м² нето стамбене површине: 

-надокнада за рад комисије     40,00 КМ/ по 

члану комисије 

-надокнада за рад одјељења    40,00 КМ 

 

б)За објекте за индивидуално становање преко 

100 м² нето стамбене површине: 

-надокнада за рад комисије      50,00 КМ/ по 

члану комисије 

-надокнада за рад одјељења     50,00 КМ 

 

в)За објекте за колективно становање 300-500 

м² нето стамбене површине: 

-надокнада за рад комисије      100,00 КМ/ по 

члану комисије 

-надокнада за рад одјељења     100,00 КМ 

 

г)За објекте за колективно становање преко 

500 м² нето стамбене површине: 

-надокнада за рад комисије      150,00 КМ/ по 

члану комисије 

-надокнада за рад одјељења     150,00 КМ 

 

д)За пословно-услужне објекте до 50 м² нето 

изграђене површине: 

-надокнада за рад комисије     50,00 КМ/ по 

члану комисије 

-надокнада за рад одјељења    50,00 КМ 
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ђ)За пословно-услужне објекте 50-100 м² нето 

изграђене површине: 

-надокнада за рад комисије   60,00 КМ/ по 

члану комисије 

-надокнада за рад одјељења  60,00 КМ 

 

е)За пословне објекте 100-500 м² нето 

изграђене површине: 

-надокнада за рад комисије  150,00 КМ/ по 

члану комисије 

-надокнада за рад одјељења 150,00 КМ 

 

ж)За пословне објекте преко 500 м² нето 

изграђене површине: 

-надокнада за рад комисије   200,00 КМ/ по 

члану комисије 

-надокнада за рад одјељења  200,00 КМ 

 

з) За објекте преко 1500 м
2 

 нето  изграђене 

површине: 

-надокнада за рад комисије    300,00 КМ/ по 

члану комисије 

-надокнада за рад одјељења   300,00 КМ 

 

и)За производне објекте: 

-надокнада  од 0,5% од инвестиционој 

вриједности за рад комисије и рад одјељења 

 

ј)За енергетске објекте, котловнице, 

трафостанице, црпне станице и бензинске пумпе: 

-надокнада  од 0,5% од инвестиционој 

вриједности за рад комисије и рад одјељења 

 

к)За системе који се не могу мјерити 

грађевинском вертикалном површином, путеви, 

отворена складишта, спортски терени, терасе и сл.: 

-надокнада за рад комисије по 1 км пута   

100,00КМ/ по члану комисије 

-надокнада за рад одјељења   100,00 КМ 

 

У случајевима техничког прегледа изграђених 

објеката од посебног интереса за Општину 

Начелник општине утврдиће рјешењем да се може 

одступити од наведеног износа надокнаде. 

Накнада за рад Комисије, по члану комисије и 

по једном прегледу не може прећи 350 КМ, без 

обзира на изведени обрачун накнаде. 

Надокнаду за рад комисије, прије израде 

записника о техничком пријему, инвеститор 

уплаћује на жиро-рачун Општине. 

Надокнаду за рад Одјељења инвеститор 

уплаћује путем уплатнице или рачуна на жиро 

рачун Општине прије издавања рјешења за 

употребу објекта са назнаком врсте прихода и броја 

Општине. 

 

V 

Након обављених активности и достављеног 

извјештаја за технички преглед, Одјељење за oпшту 

 управу издаје рјешење за употребу објекта. 

Одјељење за општу управу је дужно 

провјерити испуњење свих законских и других 

обавеза инвеститора прије издавања рјешења за 

употребу објекта. 

 

VI 

Све странке су дужне плаћати накнаду према 

овој Одлуци. 

Странка мора уплатницом доказати да је 

извршила уплату накнаде предвиђену овом 

Одлуком, а која се прилаже уз остале списе 

предмета. 

Обрачун трошкова, у правилу, врши радник 

Одјељења који ради на конкретном предмету. 

 

VII 

Средствима прикупљеним на начин предвиђен 

овом одлуком располаже Начелник општине. 

Средства прикупљена на начин предвиђен 

овом Одлуком могу се користити искључиво на 

подручју општине Костајница за следеће намјене: 

• просторно и урбанистичко планирање, 

• израду урбанистичке документације, 

• заштиту животне средине, 

• набавку техничке опреме, средстава за рад, 

канцеларијског материјала и опрема за унапређење 

рада Општине, 

• заштиту културних добара и 

• друге намјене предвиђене Законом. 

VIII 

Накнаде из члана 4. ове Одлуке по потреби ће 

се усклађивати са стопом инфлације. 

Усклађивање са стопом инфлације утврђује се 

на основу одлуке Начелника општине. 

 

IX 

Ступањем на снагу  ове одлуке престаје да 

важи Одлука о надокнадама за стручно вршење 

техничких прегледа изграђених објеката и давања 

Рјешења о одобрењу за употребу објеката које 

врши Одјељење за привреду,финансије и 

друштвене дјелатности  број 01-013-1293/03 од  

31.10.2003.године(„Службени гласник општине 

Костајница“, број:08/03). 

 

X 

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објаве  у „Службеном гласнику општине 

Костајница“. 

 

Број: 01-022-69/14 ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум:03.06.2014. Чекић Жељко, мр.инж.ср. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
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На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 101/04, 42/05,118/05 и 98/13) и члана 

56. Статута општине Костајница(„Службени 

гласник општине Костајница“, број:12/05 и 1/07), 

Скупштина општине Костајница на сједници 

одржаној дана 03.06.2014. године, донијела је 

 

О Д Л У К У 

о управљању и одржавању  зелене тржнице- 

зелене пијаце на мало у Костајници 

 

I 

Овом Одлуком одређује се правно лице коме 

се повјерава обављање послова управљања  

зеленом тржницом на мало, одређују њена права и 

обaвезе, те утврђује начин обављања предметних 

послова. 

Овом Одлуком обухваћена је искључиво  

зелена тржница на мало тзв. зелена пијаца.  

  

II 

Под тржницом на мало подразумијевају се 

организована и уређења мјеста на којима се обавља 

трговина на мало пољопривредних, прехрамбених 

производа, робе свакодневне потрошње, занатских 

производа, производа домаће радиности и остале 

робе која се по својим особинама може изложити у 

пијачној трговини, и других производа између 

продавца и купца.  

  

III 

Скупштина општине Костајница као власник, 

предаје на управљање и одржавање зелену тржницу 

на мало  која се налази на некретнини  означеној 

као к.ч.  број 792,  К.О. Костајница, улица 

„М.Стојановића“, КП „Комунално „ а.д. 

Костајница. 

 

IV 

Послови управљања обухваћају: 

- уређење простора за организовање зелене 

тржнице на мало,   

- уређење пратећих простора потребних за 

организирање тржнице, а у складу са важећим 

законским прописима, 

- утврђивање пијачног реда и брига о 

његовој примјени, 

- брига о осигурању слободног и  несметаног 

кретања роба и људи, 

- одржавање простора на којима се одвија 

тржница (уклањање смећа и  отпадака након 

завршетка тржнице, чишћење и уклањање снијега, 

обезбјеђење санитарних услова, 

- обезбјеђење адекватне расвјете, и сл.). 

  

V 

Утврђује се да је КП „Комунално“ а.д. 

Костајница овлаштено и одговорно за обављање 

послова зелене тржнице на мало на некретнини 

означеној у тачки 3. ове Одлуке, те се као такво 

сматра вршиоцем услуга тржнице на мало у складу 

са одредбама Закона о трговини („Службени 

гласник Републике Српске“, број 06/07) . 

  

VI 

КП “Комунално“а.д. Костајница  је овлаштено 

да утврди цијену за услуге које се пружају у и на  

некретнинама  из тачке 3. ове Одлуке као и за 

наплаћивање истих од корисника тих услуга. 

КП „Комунално“ а.д. Костајица обавезно је 

прије утврђивања цијене, начина обрачуна и начина 

плаћања услуга, као и приликом сваке промјене 

цијене, односно тарифе својих услуга прибавити 

претходну  писану сагласност Начелника општине 

Костајница. 

Сва добит остварена  пружањем услуга из ове 

Одлуке су приход КП „Комунално“ а.д. Костајница. 

Управа КП „Комунално“ а.д. Костајница 

дужна је бринути се о правовременој наплати 

потраживања од корисника услуга  зелене тржнице 

на мало. 

 

VII 

КП „Комунално“ а.д. Костајница  је дужно да 

донесе пијачни односно тржни ред. 

Тржним редом се нарочито уређују: 

- радно вријеме, 

- вријеме доставе производа на тржницу, 

- чишћење и одржавање, 

- распоред штандова и других објеката. 

Распоред штандова на  зеленој тржници на 

мало  врши се на основу Планом Размјештаја 

штандова на зеленој тржници на мало који чини 

саставни дио ове Одлуке.  

На тржни ред сагласност даје орган јединице 

локалне самоуправе. 

 

VIII 

КП „Комунално“ а.д. Костајница је од дана 

примјене ове Одлуке, одговорно за све поступке у 

вези провођења позитивних законских прописа који 

регулишу питања управљања и одржавања зелене 

тржнице  на мало. Саставни дио ове одлуке је План 

размјештаја тезги и других објеката. 

 

 IX 

У року од 30 дана од ступању на снагу ове 

Одлуке КП „Комунално“ а.д. Костајница је дужно 

да изради и постави  једнообразне штандове на 

тржницу у складу са Планом Размјештаја штандова 

на зеленој тржници на мало који чини саставни дио 

ове Одлуке.  

 

Х 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

доношења и објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Костајница“. 
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Број: 01-022-70/14 ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум: 03.06.2014. Жељко Чекић, мр.инж.ср. 

 

 

РЕПУБЛИКА  СРПСКА 

ОПШТИНА  КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ 

 

На основу члана 50.став (5) Закона о уређењу 

простора и грађењу („Службени гласник Републике 

Српске“, број:40/13) и члана 56. Статута општине 

Костајница („Службени гласник општине 

Костајница“, број: 12/05 и 01/07), Скупштина 

општине Костајница на сједници одржаној дана 

03.06.2014. године донијела 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о доношењу Плана парцелације 

за изградњу обилазнице – измјештање дијела 

трасе магистралног пута М14 (Костајница-

Козарска Дубица) кроз Републику Српску, 

општина Костајница 

 

I 

Доноси се План парцелације за изградњу 

обилазнице – измјештање дијела трасе  

магистралног пута М14 (Костајница-Козарска 

Дубица) кроз Републику Српску, општина 

Костајница ( у даљем тексту: План). 

Границе простора који је обухваћен Планом 

одређене су у графичком дијелу елабората Плана. 

 

II 

Елаборат Плана састоји се од текстуалног и 

графичког дијела. 

 

Текстуални диоПлана садржи: 

 

I ОПШТИ ДИО 

 

II ТЕКСТУАЛНИ ДИО 

 

А)УВОДНИ ДИО 

Б)АНАЛИЗА И ОЦЈЕНА СТАЊА 

В)ЦИЉЕВИ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА 

Г) КОНЦЕПТ (ПРОГРАМ) ПЛАНА 

 

Графички дио Плана садржи: 

 

1. Геодетска подлога Р = 1:1000 

1а.  Валоризација постојећег 

грађевинског фонда   Р = 1:1000 

2. Инжињерскогеолошка карта (према 

подацима ОГК)   Р = 1:5000 

3.  Извод из Урбанистичког планаБосанске 

Костајнице из 1984. Год. Р = 1:2000 

4.  План просторне организације Р = 1:1000 

5.  План саобраћаја и нивелација Р = 1:1000 

6.  План инфраструктуре – хидротехникa 

     Р = 1:1000 

7.  План инфраструктуре – 

електроенергетика и телекомуникације  Р = 1:1000 

8.  План инфраструктуре – 

гасификација     Р = 1:1000 

9. План инфраструктуре - синтезна 

карта      Р = 1:1000 

10.  План парцелације и регулације 

     Р = 1:1000 

11. Карта рушења  Р = 1:1000 

 

III 

Eлаборат  Плана, израђен од стране 

„ROUTING“ д.о.о. Бања Лука, у мјесецу мају 2014. 

године, у прилогу је и  чини саставни дио  ове 

Одлуке. 

 

IV 

План се излаже на стални јавни увид-код 

општинског органа управе надлежног за послове 

просторног уређења. 

 

V 

О провођењу ове Одлуке стараће се орган 

управе надлежан за послове просторног уређења. 

 

VI 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Костајница“. 

 

Број:01-022-71/14 ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум:03.06.2014. Жељко Чекић,мр.инж.ср. 

  

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 

На основу члана 56. Статута општине 

Костајница („Службени гласник општине 

Костајница“,број:12/05 и 1/07 ), Скупштина 

општине Костајница на сједници одржаној дана 

03.06.2014. године доноси слиједећу: 
 

О Д Л У К У 
 

1. Скупштина општине Костајница усваја 

Нацрт Ребаланса буџета за 2014. годину. 
 

2. Саставни дио овог закључка је Нацрт 

Ребаланса буџета за 2014. годину. 
 

3. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Костајница“.  
 

Број: 01-022-72/14 ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум: 03.06.2014. Жељко Чекић,мр.инж.с.р. 
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РЕПУБЛИКА  СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

На основу члана 56. Статута општине 

Костајница („Службени гласник општине 

Костајница“, број: 12/05 и 1/07), Скупштина 

општине  Костајница је на сједници одржаној дана 

03.06.2014. године донијела слиједећи: 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Скупштина општине Костајница тражи од 

Министарства саобраћаја и веза Републике Српске 

и Јавног предузећа „Путеви  Републике Српске“ да 

у складу са својим надлежностима предузму све 

потребне мјере и радње да се на улазу у Општину 

на дијелу новоизграђене обилазнице сагледа 

могућност постављања адекватне хоризонталне и 

вертикалне сигнализације како би се спријечиле 

саобраћајне несреће које су честе на том дијелу 

магистралног пута, а чији узрок је наведена 

обилазница.  

 

2. Овај Закључак ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у „Службеном  гласнику 

општине Костајница“. 

 

Број: 01-022-73/14 ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум: 03.06.2014. Жељко Чекић, мр.инж.ср. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

НАЧЕЛНИК 
 

На основу  члана 1. и 38.Закона о јавним 

набавкама ( « Службени гласник  БиХ», број 49/04, 

19/05, 52/05, 09/06, 24/06,70/06,12/09,60/10 и 87/13), 

Упуства о примјени Закона о јавним набавкама 

БиХ ( « Службени гласник БиХ», број 3/05),члана 

18. Правилника о интерним процедурама у 

поступку јавних набавки роба, услуга и радова у 

општини Костајница («Службени гласник општине 

Костајница», број 14/09) и члана 57. Статута 

општине  Костајница ( « Службени гласник 

општине Костајница», број 12/05 и 1/07), Начелник 

општине   донио је  слиједећу: 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о избору најповољније понуде  

 

I 

HKP „CONSULTING“ д.о.о. Бања 

Лука,изабран је као најповољнији понуђач у 

поступку јавне набавке услуга вршења надзора 

над извођењем радова на проширењу 

дистрибутивне водоводне  мреже градског 

водовода и канализационе мреже на подручју 

општине Костајница- Пројекат КФW II фаза-  

Чекиновац и Хоџино брдо,а у складу са Законом о 

јавним набавкама БиХ и подзаконским актима 

донесеним на основу њега. 

 

  II 

Вриједност понуде је  17.550,00 КМ са ПДВ-ом. 

 

III 

Начелник Општине Костајница  ће са 

изабраним понуђачем из тачке I ове Одлуке,по 

правоснажности исте, закључити Уговор о  набавци 

услуга  вршења надзора над извођењем радова 

на проширењу дистрибутивне водоводне  мреже 

градског водовода и канализационе мреже на 

подручју општине Костајница- Пројекат КФW II 

фаза-  Чекиновац и Хоџино брдо. 

 

IV 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења  и 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Костајница“  и чини саставни дио документације о 

проведеној набавци. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Поступак јавне набавке покренут је Одлуком 

Начелника општине  и проведен је у складу са 

Законом о јавним набавкама БиХ и подзаконским 

актима донесеним на основу њега. 

Поступак је проводила Комисија за јавне 

набавке .Након пријема извршена је оцјена понуда 

од стране Комисије за јавне набавке. 

Начелнику општине упућена је препорука да 

прихавти понуду HKP „CONSULTING“ д.о.о. 

Бања Лука као најповољнију понуду  у поступку 

јавне набавке вршења надзора над извођењем 

радова на проширењу дистрибутивне водоводне  

мреже градског водовода и канализационе 

мреже на подручју општине Костајница- 

Пројекат КФW II фаза-  Чекиновац и Хоџино 

брдо. 

Бодовање је извршено на следећи начин: 

-као критериј је предвиђено :   

-најнижа цијена технички задовољавајуће 

понуде . 

Након извршеног бодовања утврђена је 

следећа ранг листа: 

1.Понуда HKP „CONSULTING“ д.о.о. Бања 

Лука 

2. Понуда Институт за грађевинарство „ИГ“ 

д.о.о. БАЊА  ЛУКА   

3. Понуда Урбис центар д.о.о. Бања Лука 

4. Понуда ЗИБЛ Завод за изградњу Бања 

Лука 

 

Након цјеловитог поређења пристиглих 

понуда Комисија је препоручила да се именованим 

закључи уговор о вршења надзора над извођењем 

радова на проширењу дистрибутивне водоводне  
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мреже градског водовода и канализационе 

мреже на подручју општине Костајница- 

Пројекат КФW II фаза-  Чекиновац и Хоџино 

брдо. 

Препорука Комисије за јавне набавке је 

прихваћена,па је донесена одлука као у 

диспозитиву. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: 

Сваки понуђач који  сматра да је током 

поступка  јавне набавке прекршен Закон о јавним 

набавкама или подзаконски акти, има право 

уложити приговор уговорном органу, у писаној 

форми, у року од 5 дана од дана пријема 

обавјештења. 

 

Број. 02-404-86/14  НАЧЕЛНИК 

Датум, 06.05.2014. Драго Бундало,дипл.ек.ср. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

НАЧЕЛНИК 

 

На основу  члана 1.  и 38.Закона о јавним 

набавкама (« Службени гласник  БиХ», број 49/04, 

19/05, 52/05, 09/06, 24/06,70/06,12/09,60/10 и 

87/13),Упуства о примјени Закона о јавним 

набавкама БиХ (« Службени гласник БиХ»,број 

3/05),члана 18. Правилника о интерним 

процедурама у поступку јавних набавки роба, 

услуга и радова у општини Костајница («Службени 

гласник општине Костајница», број 14/09) и члана 

57. Статута општине  Костајница ( « Службени 

гласник општине Костајница», број 12/05 и 1/07), 

Начелник општине   донио је  слиједећу: 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о избору најповољније понуде  
 

I 

„КОМУНАЛНИ ИНЖИЊЕРИНГ“д.о.о 

Бања Лука,изабран је као најповољнији понуђач у 

поступку јавне набавке услуга израде изведбеног 

пројекта водоводне мреже –Хоџино брдо у 

Костајници,а у складу са Законом о јавним 

набавкама БиХ и подзаконским актима донесеним 

на основу њега. 

 

  II 

Вриједност понуде је  14.500,00 КМ са ПДВ-ом. 

 

III 

Начелник Општине Костајница  ће са 

изабраним понуђачем из тачке I ове Одлуке,по 

правоснажности исте, закључити Уговор о  вршењу 

услуга израде изведбеног пројекта водоводне 

мреже –Хоџино брдо у Костајници. 

 

IV 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења  и 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Костајница“  и чини саставни дио документације о 

проведеној набавци. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

     

Поступак јавне набавке покренут је Одлуком 

Начелника општине  и проведен је у складу са 

Законом о јавним набавкама БиХ и подзаконским 

актима донесеним на основу њега. 

Поступак је проводила Комисија за јавне 

набавке  .Након пријема извршена је оцјена понуда 

од стране Комисије за јавне набавке. 

Начелнику општине упућена је препорука да 

прихавти понуду „Комунални инжињеринг “д.о.о 

Бања Лука  као најповољнију понуду  у поступку 

јавне набавке вршењу  услуга израде изведбеног 

пројекта водоводне мреже –Хоџино брдо у 

Костајници. 

Бодовање је извршено на следећи начин: 

-као критериј је предвиђено :   

-најнижа цијена технички задовољавајуће 

понуде . 

Након извршеног бодовања утврђена је 

следећа ранг листа: 

1. Понуда „Комунални инжињеринг“ д.о.о. 

Бања Лука                

2. Понуда „КИВ-ИНГ „ д.о.о. Бања Лука 

3. Понуда  „РУТИНГ“ д.о.о. Бања Лука 

 

Након цјеловитог поређења пристиглих 

понуда Комисија је препоручила да се именованим 

закључи уговор о вршењу услуга израде 

изведбеног пројекта водоводне мреже –Хоџино 

брдо у Костајници. 

Препорука Комисије за јавне набавке је 

прихваћена,па је донесена одлука као у 

диспозитиву. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: 

Сваки понуђач који  сматра да је током 

поступка  јавне набавке прекршен Закон о јавним 

набавкама или подзаконски акти, има право 

уложити приговор уговорном органу, у писаној 

форми, у року од 5 дана од дана пријема 

обавјештења. 

 

Број. 02-404-70/14  НАЧЕЛНИК 

Датум, 16.05.2014. Драго Бундало,дипл.ек.ср. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

НАЧЕЛНИК 

 

На основу члана 1. и 38.Закона о јавним 

набавкама (« Службени гласник БиХ», број: 49/04, 
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19/05, 52/05, 09/06, 24/06, 70/06, 12/09, 60/10 и 

87/13),Упуства о примјени Закона о јавним 

набавкама БиХ (« Службени гласник БиХ»,број 

3/05), члана 18. Правилника о интерним 

процедурама у поступку јавних набавки роба, 

услуга и радова у општини Костајница («Службени 

гласник општине Костајница», број 14/09) и члана 

57. Статута општине  Костајница («Службени 

гласник општине Костајница», број 12/05 и 1/07), 

Начелник општине   донио је  слиједећу: 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о избору најповољније понуде  

 

I 

ЈПШ„Шуме РС“а.д. Соколац,изабран је као 

најповољнији понуђач у поступку јавне набавке 

робе-огријевног дрвета за потребе општине 

Костајница,а у складу са Законом о јавним 

набавкама БиХ и подзаконским актима донесеним 

на основу њега. 

 

  II 

Појединачна цијена по просторном метру 

износу 46,82 КМ са ПДВ-ом. 

 

III 

Начелник Општине Костајница  ће са 

изабраним понуђачем из тачке I ове Одлуке,по 

правоснажности исте, закључити Уговор о  набавци 

огријевног дрвета за потребе општине Костајница. 

 

IV 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења  и 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Костајница“  и чини саставни дио документације о 

проведеној набавци. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

     

Поступак јавне набавке покренут је Одлуком 

Начелника општине  и проведен је у складу са 

Законом о јавним набавкама БиХ и подзаконским 

актима донесеним на основу њега. 

Поступак је проводила Комисија за јавне 

набавке .Након пријема извршена је оцјена понуда 

од стране Комисије за јавне набавке. 

Начелнику општине упућена је препорука да 

прихавти понуду ЈПШ„Шуме РС“а.д. Соколац  

као најповољнију понуду  у поступку јавне набавке 

робе-огријевног дрвета за потребе општине 

Костајница. 

Бодовање је извршено на следећи начин: 

-као критериј је предвиђено :   

-најнижа цијена технички задовољавајуће 

понуде . 

Након извршеног бодовања утврђена је 

следећа ранг листа: 

4. Понуда ЈПШ„Шуме РС“а.д. Соколац 

Након цјеловитог поређења пристиглих 

понуда Комисија је препоручила да се именованим 

закључи уговор о робе-огријевног дрвета за 

потребе општине Костајница. 

Препорука Комисије за јавне набавке је 

прихваћена,па је донесена одлука као у 

диспозитиву. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: 

Сваки понуђач који  сматра да је током 

поступка  јавне набавке прекршен Закон о јавним 

набавкама или подзаконски акти, има право 

уложити приговор уговорном органу, у писаној 

форми, у року од 5 дана од дана пријема 

обавјештења. 

 

Број:02-404-79/14  НАЧЕЛНИК  

Датум, 26.05.2014. Драго Бундало,дипл.ек.ср. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

НАЧЕЛНИК 

 

На основу  члана 1. Закона о јавним набавкама 

( « Службени гласник  БиХ», број 49/04, 19/05, 

52/05, 09/06, 24/06,70/06,12/09,60/10 и 87/13), 

Упуства о примјени Закона о јавним набавкама 

БиХ ( « Службени гласник БиХ», број 3/05),члана 

18. Правилника о интерним процедурама у 

поступку јавних набавки роба, услуга и радова у 

општини Костајкница («Службени гласник 

општине Костајница», број 14/09) и члана 57. 

Статута општине   Костајница ( « Службени 

галсник општине Костајница», број 12/05), 

Начелник општине донио је  слиједећу: 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о директном споразуму са HKP „CONSULTING“ 

д.о.о. Бања Лука 

 

Члан 1. 

ПРИХВАТА СЕ понуда HKP „CONSU-

LTING“ д.о.о. Бања Лука,  у поступку јавне 

набавке  број 02-404-73/14 од 22.05.2014. године , 

за набавку услуга техничке контроле Главног 

пројекта за уређење брдских потока на подручју  

општине Костајница. 

 

Члан 2. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења  и 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Костајница“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Поступак јавне набавке-директни споразум  

покренут је Одлуком Начелника општине  

проведен је у складу са Законом о јавним 

набавкама БиХ ( « Службени гласник  БиХ», број 
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49/04, 19/05, 52/05, 09/06, 24/06,70/06,12/09,60/10 и 

87/13)и подзаконским актима донесеним на основу 

њега. 

Поступак је проводило Одјељење за  општу 

управу општине Костајница. 

Начелнику општине упућена је препорука да 

се прихвати понуда HKP „CONSULTING“ д.о.о. 

Бања Лука. 

Препорука Одјељења је прихваћена па је 

донесена Одлука као у диспозитиву. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 

У поступку директног споразума ,добављач 

има право приговора ,а жалба није допуштена. 

Сваки добављач који  сматра да је током поступка  

јавне набавке прекршен Закон о јавним набавкама 

или подзаконски акти, имате право уложити 

приговор уговорном органу, у писаној форми, у 

року од 5 дана од дана пријема обавјештења , 

односно од дана када сте сазнали за повреду , али 

не касније од једне године од дана када је наводна 

повреда учињена. 

 

Број:02-404-89/14  НАЧЕЛНИК  

Датум, 28.05.2014. Драго Бундало,дипл.ек.ср. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

НАЧЕЛНИК 

 

На основу  члана 1. Закона о јавним набавкама 

( « Службени гласник  БиХ», број 

49/04,19/05,52/05,09/06,24/06,70/06и12/09), Упуства 

о примјени Закона о јавним набавкама БиХ ( « 

Службени гласник БиХ», број 3/05),члана 18. 

Правилника о интерним процедурама у поступку 

јавних набавки роба, услуга и радова у општини 

Костајкница («Службени гласник општине 

Костајница», број 14/09) и члана 57. Статута 

општине   Костајница ( « Службени галсник 

општине Костајница», број 12/05), Начелник 

општине донио је  слиједећу: 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о директном споразуму са „Сузић превоз II“ вл. 

Сузић Милан  

 

Члан 1. 

ПРИХВАТА СЕ понуда  „Сузић превоз II“ 

вл. Сузић Милан,  у поступку јавне набавке  број 

02-404-90/14 од 05.06.2014. године , за набавку 

услуга-превоза огријевног дрвета. 

 

Члан 2. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења  и 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Костајница“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Поступак јавне набавке-директни споразум  

покренут је Одлуком Начелника општине  

проведен је у складу са Законом о јавним 

набавкама БиХ ( « Службени гласник  БиХ», број 

49/04 ,19/05 ,52/05 ,09/06 ,24/06, 70/06 и12/09)и 

подзаконским актима донесеним на основу њега. 

Поступак је проводило Одјељење за  општу 

управу општине Костајница. 

Начелнику општине упућена је препорука да 

се прихвати понуда „Сузић превоз II“ вл. Сузић 

Милан. 

Препорука Одјељења је прихваћена па је 

донесена Одлука као у диспозитиву. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИКЈЕКУ: 

У поступку директног споразума, добављач 

има право приговора ,а жалба није допуштена. 

Сваки добављач који  сматра да је током 

поступка  јавне набавке прекршен Закон о јавним 

набавкама или подзаконски акти, имате право 

уложити приговор уговорном органу, у писаној 

форми, у року од 5 дана од дана пријема 

обавјештења , односно од дана када сте сазнали за 

повреду , али не касније од једне године од дана 

када је наводна повреда учињена. 

 

Број:02-404-90.1/14  НАЧЕЛНИК  

Датум, 11.06.2014. Драго Бундало,дипл.ек.ср. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

НАЧЕЛНИК 

 

На основу члана 39. Закона о заштити и 

спашавању у Ванредним ситуацијама („Службени 

гласник Републике Српске“ број 121/12) и члана 43. 

Закона о локалној самоуправи Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“, 

број:101/04 42/05, 98/13), начелник општине 

Костајница дана 17.05.2014. године доноси: 

 

ОДЛУКУ О ПРОГЛАШЕЊУ ВАНРЕДНЕ 

СИТУАЦИЈЕ НА  

ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА 

 

1. Проглашава се ванредна ситуација на 

подручју општине Костајница због опасности од 

високих вода, поплава и клизишта. 

 

2. Координацију и руковођење заштите и 

спашавања проводиће Штаб за ванредне ситуације. 

 

3. Ванредне мјере ће трајати до престанка 

опасности од високих вода, поплава и клизишта. 
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4. Одлука ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у Службеном гласнику општине 

Костајница.  

 

Број: 02-020-640/14 НАЧЕЛНИК 

Датум: 17.05.2014. Драго Бундало, дипл.ек.ср. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

НАЧЕЛНИК 

 

На основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи ( „Службени гласник Републике 

Српске“, број 101/04, 42/05 и 118/05.), члана 57. 

Статута општине Костајница („Службени гласник 

општине  Костајница“ број 12/05), члана 13. Одлуке 

о извршењу Буџета општине Костајница за 2014. 

годину, на основу Захтјева ЈПУ Клуб за дјецу 

Кестенко број: 01-60-121/14 од 07.05.2014. 

(„Службени гласник општине Костајница“ број 

14/13)   д о н о с и 

О  Д  Л  У  К  У 

 о одобрењу реалокације средстава 

 

1. Одобрава се реалокација средстава 

(потрошачка јединица ''ЈПУ Клуб за дјецу 

„Кестенко''  01350401) са позиције: 

 412400 – Расходи за материјал за посебне намјене 

(потрошачка јединица „ЈПУ Клуб за дјецу 

„Кестенко“ 01350401)                                150,00 КМ  

 

2. Реалокација средстава из тачке 1. ове одлуке 

биће извршена на позицију:  

 412600 – Расходи по основу путовања и смјештаја 

(потрошачка јединица „ЈПУ Клуб за дјецу 

„Кестенко“ 01350401)                                150,00 КМ  

 

3. За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за привреду, финансије и друштвене 

дјелатности. 

 

4. Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења, о објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Костајница“.  

 

ПРИПРЕМИО:Начелник одјељења за 

привреду,финансије и друштвене дјелатности 

Ненад Рељић, дипл.инж.пољ.ср. 

 

Број: 02-020-655 /14  НАЧЕЛНИК: 

Датум: 21.05.2014. Драго Бундало,дипл.ек.ср. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

НАЧЕЛНИК 

 

На основу члана 57. Статута општине 

Костајница („Службени гласник општине 

Костајница“, број:12/05), Начелник општине 

Костајница дана 17.05.2014. године дооноси 

слиједеће: 

РЈЕШЕЊЕ 

 

1. Именује се Комисија за прикупљање, 

евидентирање и подјелу помоћи за лица 

настардала у поплавама у општини Костајница 

у слиједећем саставу:  

1.Горан Рабат-предсједник, 

2.Александар Пашић-члан, 

3.Зоран Кос-члан. 

 

2. Задатак именоване Комисије је изврши 

прикупљање, евидентирање и подјелу помоћи и 

донација за лица настрадала у поплавама у 

општини Костајница. 

 

3. Ово Рјешење ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Костајница“. 

 

Број: 02-020-675 /14  НАЧЕЛНИК: 

Датум: 17.05.2014. Драго Бундало,дипл.ек.ср. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

НАЧЕЛНИК 

 

На основу члана 57. Статута општине 

Костајница („Службени гласник општине 

Костајница“, број:12/05), Начелник општине 

Костајница дана 21.05.2014. године дооноси 

слиједеће: 

РЈЕШЕЊЕ 
 

1. Именује се Комисија за попис штете на 

објектима у општини Костајница која је 

проузрокована поплавама, у слиједећем саставу:  

1.Љубиша Бошчанин-предсједник, 

2.Мирсад Ковачевић-члан, 

3.Биљана Дејановић-Глигић-члан. 
 

2. Задатак именоване Комисије је да обиђе сва 

домаћинства  на подручју општине Костајница која 

су погодиле поплаве, те утврди, евидентира и 

изврши процјену настале штете на објектима која је 

проузрокована поплавама. 
 

3. Ово Рјешење ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Костајница“. 
 

Број: 02-020-657/14  НАЧЕЛНИК: 

Датум: 21.05.2014. Драго Бундало,дипл.ек.ср. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

НАЧЕЛНИК 
 

На основу члана 57. Статута општине 

Костајница („Службени гласник општине 

Костајница“, број:12/05), Начелник општине 

Костајница дана 22.05.2014. године дооноси 

слиједеће: 

РЈЕШЕЊЕ 

о допуни Рјешења о именовању Комисије за 

попис штете на објектима у општини 

Костајница која је проузрокована поплавама  
 

1. У Рјешењу, број:02-020-657/14 којим се 

именује Комисија за попис штете на објектима у 

општини Костајница која је проузрокована 

поплавама, тачка 2. се мијења, а нова гласи: 

„ 2.Задатак именоване Комисије је: 

- да обиђе сва домаћинства  на подручју 

општине Костајница која су погодиле поплаве, те 

утврди, евидентира и изврши процјену настале 

штете на објектима која је проузрокована 

поплавама, 

- да евидентира и изврши процјену настале 

штете на путевима и осталој инфраструктури која 

је проузрокована поплавама. 
 

2. Ово Рјешење ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Костајница“. 
 

Број: 02-020-657.1 /14  НАЧЕЛНИК: 

Датум: 22.05.2014. Драго Бундало,дипл.ек.ср. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

НАЧЕЛНИК 

 

На основу члана 57. Статута општине 

Костајница („Службени гласник општине 

Костајница“, број:12/05), Начелник општине 

Костајница дана 21.05.2014. године доноси 

слиједеће: 

 

РЈЕШЕЊЕ 

 

1. Именује се Комисија за попис штете на 

усјевима у општини Костајница која је 

проузрокована поплавама, у слиједећем саставу:  

 

 

1.Мирослав Стијак-предсједник, 

2.Горан Грубљешић-члан, 

3.Драгана Вукојевић-члан. 

 

2. Задатак именоване Комисије је да обиђе 

сва домаћинства  на подручју општине Костајница 

која су погодиле поплаве, те утврди, евидентира и 

изврши процјену настале штете на усјевима која је 

проузрокована поплавама. 

 

3. Ово Рјешење ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Костајница“. 

 

Број: 02-020-658/14  НАЧЕЛНИК: 

Датум: 21.05.2014. Драго Бундало,дипл.ек.ср. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

НАЧЕЛНИК 

На основу тачке 12. Упутства о 

јединственој методологији за процјену штета од 

елементарних непогода („Службени гласник 

Републике Српске“, број:16/04) и члана 57. Статута 

општине Костајница („Службени гласник општине 

Костајница“, број:12/05, 1/07), Начелник општине 

Костајница дана 30.05.2014. године доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

1. Именује се Комисија за процјену штета од 

поплава на подручју општине Костајница, у 

слиједећем саставу: 

 

1. Ћопић Миле – предсједник, 

2. Рељић Ненад – члан, 

3. Стијак Мирослав – члан, 

4. Бошчанин Љубиша – члан, 

5. Милијевић Горан – члан. 

 

2. Задатак именоване Комисије је да обједини 

рад свих стручних комисија за процјену штета на 

територији општине и пружи им потребну помоћ; 

одреди рок до ког се мора заврштити процјена; 

брине о методологији за процјену штета; изради 

збирни извјештај о процјењеним штетама на 

територији општине и достави га Скупштини 

општине на усвајање; усвојени извјештај достави 

републичкој комисији за процјену штета. 

 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Костајница“ 

 

Број: 02-020-703 /14  НАЧЕЛНИК: 

Датум: 30.05.2014. Драго Бундало,дипл.ек.ср. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

НАЧЕЛНИК 

 

На основу члана 57. Статута општине 

Костајница („Службени гласник општине 

Костајница“, број:12/05), Начелник општине 
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Костајница дана 03.06.2014. године дооноси 

слиједеће: 

РЈЕШЕЊЕ 

 

1. Именује се Комисија за попис штете на 

привредним субјектима у општини Костајница 

која је проузрокована поплавама, у слиједећем 

саставу:  

1.Горан Милијевић-предсједник, 

2.Хаседа Суљановић-члан, 

3.Мирсад Ковачевић-члан. 

 

2. Задатак именоване Комисије је да обиђе све 

привредне субјекте на подручју општине 

Костајница која су погодиле поплаве, те утврди, 

евидентира и изврши процјену настале штете на 

истим. 

 

3. Ово Рјешење ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Костајница“. 

 

Број: 02-020-722/14  НАЧЕЛНИК: 

Датум: 03.06.2014. Драго Бундало,дипл.ек.ср. 
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